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Jeugdcriminaliteit -
gaat u rustig slapen? 
Het leek erop dat het taboe op de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren verdwe
nen was, maar op de fringemeeting Jeugdcriminaliteit op het congres van 8 februari 
bleken de oude reflexen nog sterk. De boodschap van het forum was 'niets bijzon
ders, aan de hand, gaat u rustig slapen'. De criminaliteit onder jongeren was de afge
lopen twintig jaar niet gestegen, alleen wat gewelddadiger geworden. Dat ,er alloch
tonen in de gevangenissen zitten is niet vreemd, want heel Nederland raakt steeds 
meer gekleurd. En gelukkig zijn er gespecialiseerde mensen die heel goed kunnen 
zorgen dat criminelen weer op het rechte pad komen. De harde kern van criminele 
Marokkaanse jorigens is een kleine minderheid. Geen vuiltje aan de lucht. Een onte
rechte veronderstelling, aldus Albert Willemsen. 

DOOR ALBERT WILLEMSEN 

De ervaring van stadsbewoners is anders, In sommige wijken zoals het Utrechtse Kanalen
eiland hangen grote groepen Marokkaanse jongens rond. Glas van ingeslagen autoruiten knarst 
overal onder je vÇ>eten, in de 'bosjes liggen laptoptassen. Busroutes worden verlegd om veilig
heidsredenen, zwembaden .krijgen bewaking. De leefbaarheid van de wijken staat onder zware 
druk. 

Ernstige situatie 
De gegevens van de Utrechtse politie bevestigen het sombere beeld. Marokkaanse jongens tus

sen 18 en 24 jaar hebben een meer dan vier keer zo grote kans met politie in aanraking te komen 
dan hun leeftijdgenoten uit andere groepen. Bovendien neemt bij hen het percentage toe met de 
leeftijd, terwijl het bij de rest afneemt. In totaal is ongeveer 50 % van alle verdachten in Utrecht 
van Marokkaanse komaf. En hoe zwaarder de delicten, hoe hoger het percentage Marokkanen. 
Een van de redenen van de falende aanpak van deze jongens is verbrokkeling. Er zijn tientallen 
instanties die vaak niet goed van elkaar weten wat ze doen. Voor een deel is samenwerking zelfs 
verboden om privacyredenen. Vrijwel elke instantie heeft ondercapaciteit en wachtlijsten. En 
voor de jongens blijkt het niet moeilijk te zijn om hulpverleners om de tuin te 'leiden of tegen 
elkaar uit te spelen. 
Voordat jongens crimineel gedrag gaan vertonen, is het meestal thuis en op school al mis gegaan. 
Veel Marokkaanse ouders zouden baat hebben bij ondersteuning, maar de Nederlandse welzijns
werkers weten niet hoe zé deze mensen moeten benaderen. Er is van alles geprobeerd, maar con
crete resultaten zijn tot nog toe uitgebleven. En ook het onderwijs blijkt vaak niet in staat om 
Marokkaanse jongens vast te houden. Zij vallen massaal uit. Volgens recente berichtgeving ver
laat één op de drie de school zonder diploma. 
AI met al is er geen enkele reden om rustig te gaan slapen. Integendeel, de situatie is ernstig en 
moet snel aangepakt worden. Veel Marokkanen komen in de problemen en de anderen staan 
structureel op achterstand door het stigma van, criminaliteit. Als we niets doen, ontstaan 'er situ
aties zoals in Antwerp'en'en de Franse voorsteden. 

Consequente aanpak 
De oplossing moeten we zoeken' in een .Integrale aanpak op meerdere niveaus. Kinderen groei

en op in een criminele omgeving en veel delicten worden in groepsverband gepleegd. Daarom 
voldoet de klassieke individuele aanpak niet meer. Niet alleen moeten de jongens zelf worden 
aahgepakt, er moet ook gewerkt worden aan hun omgeving. 
Allereerst moet het leven in de wijken weer normaal worden. Groepen criminelen mogen niet de 
dienst uitmaken op straat. Het normaliseren van stadswijken kan alleen door 
inzet van politie en justitie, gevolgd door welzijnswerk. In verschillende grote steden is daar al ' 
ervaring mee opgedaan. Amsterdam heeft succes met het scheiden v.an harde kern en meelopers, 



waardoor de macht van de groepen 
gebroken wordt. 
De ouders van de kinderen moeten worden 
aangespoord om veni.ntwoordelijkheid te 
nemen. Dan is eerst inzicht nodig in de 
behoeften van de 
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dat niet toestaat, dan moet die worden aange
past. Want niemand heeft er belang bij als 
kinderen ontsporen. 

Voor de houding van het panel op het 

Marokkaanse ouders, in 
de manieren waarop ze 
geholpen kunnen wor
den . Hetzelfde geldt 
voor het onderwijs. Er 
moet onderzocht wor-

Niemand heeft er 

belang' bij als 

Voorjaarscongres is geen enkel 
excuus. Ik geloof direct dat cri
mineel gedrag op nationale 
schaal niet meer voorkomt dan 
twintig jaar geleden. Maar dat 
is geen reden om de ogen te 
sluiten voor misstanden en 
falend beleid. 

kinderen ontsporen 
de~ hoe Marokkaanse 
kinderen binnenboord gehouden kunnen wor
den. En als blijkt dat de weg via de moskee en 
Islamitische scholen loopt, het zij zo. 
Op individueel niveau tenslotte moet er een 
sluitende en consequente aanpak komen van
uit onderwijs, welzijnswerk, politie en justi
tie. De vele welzijnsinstanties die er nu zijn 
moeten worden samengevoegd en er moet 
één verantwoordelijke accountmanager 
komen die de activiteiten van alle vier de 
actoren coördineert. Per jongere. moet er één 
dossier komen dat door alle instanties 
gedeeld wordt. En als de privacywetgeving 
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liteit voor D66 Utrecht. 
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